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Čista narava je naša pravica in odgovornost
E-novičnik pripravlja Društvo
Eksena v sodelovanju z
Izobraževalnim centrom
Eksena (Xena d.o.o.) v
okviru projekta »Bodimo
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Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
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Zdravo življenjsko okolje – človekova pravica in odgovornost
Piše: Pascale Emily Jurenec, mag. pol., doktorska študentka na Fakulteti za družbene vede in predsednica Društva Eksena
Človek je kot tvorni element države
skozi zgodovino
razvijal odnos do
slehernega živega
in neživega elementa. Produkt
njegovega odnosa se danes kaže
v
gospodarski,
politični, pravni,
urbanistični
in
drugih ureditvah
in postavitvah Zemlje. Ne glede na strinjanja in
nestrinjanja glede vseh elementov in različnih
form, pa je slehernemu človeku skupna njegova
interakcija z naravo.
Človekovo razmerje do narave in okolja je v
sodobnih demokracijah pogosto določeno z
razmerjem človekove pravice ter odgovornosti
oziroma dolžnosti. Opisujejo in pogojujejo pa
jo številne deklaracije, resolucije, zakoni, cilji
ter drugi (pravni) akti, ki vzpostavljajo različna
razmerja v odnosu do okolja.
Z Ustavo Republike Slovenije, kot najvišjim
pravnim aktom v državi, državljani Republike
Slovenije posedujemo pravico do zdravega življenjskega okolja. Pri tem država, kot odgovorna
za njeno implementacijo preko svojih organov,
določa pogoje in načine opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti,s katerimi skrbi za
zdravo življenjsko okolje državljanov. Zakon
o varstvu okolja kot osrednji nacionalni predpis določa razmerja med posameznikom (ali
družbeno skupino) ter postavlja temeljne pogoje za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja
ter ekonomske, finančne in druge instrumente
varstva okolja. Državi je torej dana aktivna vloga
pri ohranjanju naravnega ravnovesja, zato je
njena dolžnost, da uredi vse potrebne pogoje
za upravljanje različnih dejavnosti ter pogoje
za poravnavo morebitno povzročene škode.
Pri tem pomembno vlogo igrajo nevladne orgaVIRI: Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 84/2018).
Nussdorfer, V. (2013). Pravica živeti tudi jutri. STA.
(2016). V slovenski ustavi bo odslej zapisana pravica
do pitne vode.

nizacije in civilne iniciative, ki s primeri dobrih
praks, prostovoljnim delom ter opozarjanjem
na sistemske primanjkljaje in neupoštevanja
urejevalnih predpisov opozarjajo pristojne in
širšo javnost. Uresničevanje človekove pravice
in odgovornosti do zdravega življenjskega okolja poteka skozi številna področja in ravni, zato
bi bilo nemogoče opisati vse naenkrat. V vsaki
številki e-novičnika bomo tako namenili prostor določenemu segmentu in področju, ki je
za človeka in uresničevanje njegove pravice
do zdravega življenjskega okolja esencialnega
pomena.
Eden večjih dosežkov s področja pravice do
zdravega življenjskega okolja v Sloveniji, ki podrobneje opisuje prav razmerje med različnimi
družbenimi akterji in njihov rezultat v smeri
uresničevanja pravice do zdravega življenjskega
okolja za državljane, je vpis neodtujljive pravice
do pitne vode v Ustavo RS. Začetki cikla spremembe sicer segajo v leto 2010, ko je generalna
skupščina Združenih narodov pravico do pitne
vode razglasila kot temeljno človekovo pravico, civilne iniciative pa so leta 2013 (uspešno)
po vsej Evropi zbirale podpise proti evropski
direktivi, ki bi omogočala podeljevanje koncesij velikim korporacijam. V Sloveniji je poleg
politične iniciative in ideološke borbe političnih
strank pomembno vlogo igrala Civilna iniciativa
za Slovenijo, ki je v okviru peticije zbrala več kot
55.000 elektronskih in 3500 pisnih podpisov.
Za vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS smo
se aktivno zavzeli tudi v Društvu Eksena, saj
smo verjeli in verjamemo, da je voda temeljna
človekova pravica in mora biti kot takšna ustrezno zaščitena. Ker je voda pogoj za življenje,
osnovna dobrina in naše naravno bogastvo,
bi bilo njeno izkoriščanje v namen prinašanja
dobička s strani korporativnega kapitala neodgovorno in malomarno. Pomembo pri tem pa je
tudi, da tako kot številne druge pravice, tudi ta
ne ostane le črka na papirju, kar je možno le z
zavedanjem, da ko govorimo o državi in (njeni)

odgovornosti do uresničevanja človekovih pravic, vemo, da s(m)o država ljudje, z vlaganjem v
odnos kreiramo stanje Zemlje.
S projektom »Bodimo EkoKul – čista narava je
naša pravica in odgovornost« sledimo mednarodnim dokumentom, ki opredeljujejo človekovo pravico do čiste narave in okolja, kot so
Stockholmska deklaracija konference Združenih
narodov o človekovem okolju iz leta 1972,
Deklaracija o okolju in razvoju (deklaracija iz Ria)
iz leta 1992, Kjotski protokol, Arhuška konferenca in Agenda 2030. Ker pa v društvu Eksena
skozi dolgoletno delovanje ter številne projekte
vemo, da je prepoznanje stanja v obliki in dodelitev človekove pravice šele pogoj za začetek
njene aktivacije in implementacije v vsakodnevno življenje ljudi, želimo mednarodne dokumente, ki pravice opredeljujejo skozi različne
metode, aktivirati tudi v praksi.
S projektom si bomo aktivno prizadevali za
aktivacijo unikatnega vedenja in znanja o delu
odgovornosti, ki jo posamezniki nosimo znotraj
dodeljene pravice ter s tem njene aktivacije iz
mikro v makro raven, ki je edina možna pot k
aktivnemu uresničevanju človekovih pravic.
Prihajajoče mesečne e-novičnike smo tako
namenili predvsem ozaveščanju širše javnosti o
pomenu varovanja okolja in narave z vključevanjem mladih ter spodbujanjem medgeneracijskega sodelovanja. Z e-novičnikom pa vam želimo
približati tudi edinstvena naravna območja Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«
na katera smo lahko še posebej ponosni.
Želimo vam prijetno branje!
Pascale Emily Jurenec je mladinska ambasadorka
informiranja, Mladinska delegatka Sveta Evrope
2018, Mladinska delegatka Svetovnega foruma
za demokracijo 2019, Schumanova pripravnica v
Evropskem parlamentu – Generalnemu direktoratu za notranjo politiko Unije – Odboru za kulturo
in izobraževanje 2020.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o skladih Evropske unije
najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.
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Poletne počitnice in Covid19

Piše: Pascale Emily Jurenec
Letošnje poletne počitnice si bomo zagotovo
zapomnili po neobičajnih razmerah, ki so spremenili naš način življenja. Ker so poletne počitnice čas
potovanj, je v letošnjem letu še posebej pomembno,
da poskrbimo za vse potrebne higienske ukrepe, ob
tem pa ne pozabimo na varovanje narave in okolja.

Pri uporabi zaščitnih mask ter plastičnih rokavic in ostale
zaščitne opreme je zato zelo pomembno, da jih znamo pravilno odstraniti ter razvrstiti. Zaščitne maske in rokavice namreč
sodijo med nevarne odpadke, ki ne spadajo v embalažo temveč v mešane komunalne odpadke.
Zelo pomembno je tudi, da zaščitne maske, rokavice in plastenke razkužil ne končajo v morju ali drugih vodah, saj s tem
ogrožamo celoten ekosistem. Morje namreč nudi življenje številnim življenjskim vrstam in skrbi za ravnovesje na Zemlji. Številni znanstveniki, naravovarstveniki, potapljači, nevladne organizacije in države že opozarjajo, da je vedno več odpadnega
materiala kot posledice pandemije v morjih in oceanih, kar lahko zelo negativno vpliva na njihovo dodatno onesnaženost. K
njihovemu ohranjanju lahko prispevamo tudi sami z uporabo
zaščitnih mask za večkratno uporabo, ki jih lahko izdelamo iz
recikliranih materialov doma. Pomembno je, da uporabimo
čim bolj gosto tkanino ter po uporabi masko operemo na visoki temperaturi.

Foto: MediaVibre

PRIPOROČILA NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE
PRI POTOVANJIH ZNOTRAJ IN IZVEN DRŽAVE SO:
•
•
•
•
•
•
•

Vzdrževanje ustrezne fizične razdalje do ostalih oseb (vsaj 1,5 m),
Izogibanje stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni,
Pogosto umivanje rok z milom in vodo ter razkuževanje,
Upoštevanje higiene kašlja,
Izogibanje odprtim prostorom,
Ravnanje v skladu z lokalnimi navodili,
V primeru bolezenskih znakov in simpotomov ostanimo doma.

»Bodimo EkoKul« - delavnice za otroke in mladostnike
Piše: Tina Jelen, univ. dipl. geografije in članica Društva Eksena
Vse starše, otroke in mladostnike z veseljem obveščamo, da bomo v okviru projekta »Bodimo EkoKul« na sedežu Društva
Eksena v Šentjurju izvedli brezplačne delavnice za otroke in mladostnike na temo varovanja okolja in narave. Delavnice bodo
potekale pod vodstvom strokovno usposobljenega kadra in v sodelovanju s čisto pravo, pravljično Vilo Ekseno.
Vila Eksena je otroško-mladinski lik, ki simbolizira
strpnost in medsebojno spoštovanje, hkrati pa je zagovornica živali in varovanja narave. S svojo ljubkostjo
in ljubeznijo razveseljuje otroke, mladostnike in tudi
odrasle v Pravljični deželi Vile Eksene, kjer se nahaja
veliki otroški igralni park z unikatno ročno izdelanimi
večnamenskimi lesenimi igrali.
Otroci in mladostniki bodo skozi poučne, ustvarjalne
ter zabavne delavnice razvijali pozitiven in trajnosten
odnos do narave in okolja, izrazili morebitno skrb ter
krepili zavedanje o pomenu ohranjanja narave. Na igriv in zabaven način se bodo učili pravilnega ločevanja odpadkov, iz naravnih materialov in odpadne embalaže pa si bodo lahko izdelali tudi svojo »eko-igračo«
ter ob tem razvijali svojo ustvarjalnost, umetniške
sposobnosti in domišljijo. Za otroke in mladostnike pa
bomo pripravili še veliko zabavnih dejavnosti, kjer se
bodo preko igre učili o varovanju okolja (zemlja, zrak,
voda), o trajnostnem razvoju, o ločevanju odpadkov,
okoljski odgovornosti, podnebju in podnebnih spremembah, samooskrbi, zdravju in ogroženih ter zaščitenih rastlinskih vrstah na območju LAS od Pohorja do
Bohorja.
Skozi delavnice bodo spoznavali, kaj lahko sami
prispevajo k temu, da ohranijo okolje čisto in poskrbijo za našo naravo ter krepili zavedanje, da je zdravo
življenjsko okolje človekova pravica in odgovornost.
Na delavnicah bomo poudarili pomen odgovornosti
in aktivnega pristopa vsakega posameznika in s tem
otroke in mladostnike spodbujali, da s prevzemanjem odgovornosti in z aktivnim sodelovanjem sami
prispevajo svoj del k ohranjanju in varovanju narave.
Iz izhodišča, da je spoštljiv odnos do sebe tisti, ki ključno vpliva tudi na spoštljiv in strpen odnos do narave
in okolja, bomo na delavnicah otroke in mladostnike
vodili v to, da vlagajo v odnos do sebe in drug do drugega ter skozi to razvijajo spoštovanje do narave in
njenih delov.
Vse delavnice bodo potekale skladno z ukrepi NIJZ.
Foto: MediaVibre

DELAVNICE V MESECU
AVGUSTU IN SEPTEMBRU
KJE:
Center Eksena, Cesta Leona
Dobrotinška 2, 3230 Šentjur
KDAJ:

- sreda, 19. 8. 2020,
od 16. do 17. ure
- sreda, 26. 8. 2020,
od 16. do 17. ure
- sreda, 2. 9. 2020,
od 16. do 17. ure
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12. avgust - Svetovni dan mladih: Mladi in trajnostni razvoj
Piše: Julija Polič Trčak, članica mladinske sekcije Društva Eksena
Vse od leta 1984 dvanajstega avgusta
obeležujemo Svetovni dan mladih. »Na
mladih svet stoji« je velikokrat slišan
pregovor, ki vsekakor drži, saj s(m)o
mladi prihodnost naše družbe, vendar
brez aktivnega prevzemanja odgovornosti za naša življenja ta nima prav nobene teže.

Mladi smo tisti, ki bi jih Zemlja in življenje na
njej moralo najbolj zanimati, saj govorimo o
naši prihodnosti in o prihodnosti prihajajočih
generacij. Študije celo kažejo, da je v tem trenutku na svetu 40% ljudi starih med 10 in 24 let,
kar je največ v zgodovini človeštva, zato je zelo
pomembno, da nam je mar drug za drugega in
za naše okolje. Z namenom ozaveščanja soodvisnosti generacij in pomembnosti ohranjanja
stanja Zemlje za prihajajoče generacije je družba razvila koncept trajnostnega razvoja.
Najpogostejša definicija trajnostnega razvoja sega v leto 1987 in je povzeta po poročilu
Brundtlandove komisije Organizacije Združenih
narodov, ki pravi, da je trajnostni razvoj tisti razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti oz. sedanjega človeškega rodu, ne da bi pri tem ogrozil
možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo
svoje. 17 ciljev trajnostnega razvoja se loteva tehtnih vprašanj, ki direktno in indirektno
kreirajo naša življenja, bivanje na Zemlji in našo
prihodnost. Za svoje uresničevanje zahtevajo
zavednega človeka, ki pogumno in brez omahovanja sprejema odgovornost za svoja dejanja in
posledično prispeva k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.
Ob zavedanju, da vsi mladi na tem svetu nimajo enakih pogojev izobraževanja in dostojnega
dela, sta cilja trajnostnega razvoja, ki se osredotočata na izobraževanje in delo tista, ki zagotovo omogočata bolj kakovostno življenje za
vse. Kakovostno življenje je namreč tisto, ki si
ga vsak posameznik želi zase in za svoje bližnje. Hkrati pa je kakovostno in zdravo življenjsko okolje tudi človekova temeljna pravica in
odgovornost.

Vir: Publikacija Društva za Združene Narode za Slovenijo o ciljih trajnostnega razvoja. (2017). Cilji trajnostnega razvoja: prihodnost,
ki so jo želimo. Ljubljana: Društvo za združene narode.

Pri vedno večjem pehanju za delom in posledično potrošnjo, ki jo delo omogoča, pa je zelo
pomembno, da ne pozabimo na soodvisnost od
narave in moči, ki jo imamo pri njenem ohranjanju kot posamezniki.
Vsak mlad človek lahko namreč vpliva na ohranjanje narave in s tem življenja tako v vodi kot na
kopnem. Lahko počne tisto, kar vpliva na njegovo dobro počutje in zdravje, varčno in preudarno ravna z pitno vodo, se poslužuje energijsko
obnovljivih virov, ločuje odpadke,...Prav tako
lahko vsak zavestno skrbi, da s svojimi dejanji
ne vpliva na segrevanje podnebja in podnebne
spremembe. Pri vseh ukrepih pa je pomembno

predvsem zavedanje, da vsak posameznik šteje.
Vse to pa zahteva aktivnega človeka, ki prevzema odgovornost za svoja ravnanja, ki vlaga v
to, da mu je mar - mar zase, mar za druge in
mar do Zemlje. Mar pa mu je lahko takrat, ko
se odloča za to, da goji spoštljiv in strpen odnos
do sebe in drugih ter s tem do vsega, kar nas
obdaja. Zato je zelo pomembno, da se zavedamo, da je odločitev za naše življenje in ravnanje
v naših rokah. Naj bo svetovni dan mladih spodbuda vsakemu mlademu človeku, da prevzame
odgovornost za svoja dejanja in se zaveda pomena njegovega obstoja in ravnanja.

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« - Varovana območja Občine Šentjur
Piše: Alja Gracej, članica mladinske sekcije Društva Eksena in Katja Kržan, prof. kemije in biologije, članica Društva Eksena

»Ali ste vedeli?«

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« združuje sedem slovenskih občin in predstavlja homogeno geografsko celoto. Občino
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice,
Šentjur, Vitanje in Zreče. V naslednjih šestih
novičnikih vam bomo predstavili najbolj znana
varovana območja vsake izmed občin in vas
popeljali po območju velikem več kot 500km2 s
skoraj 50.000 prebivalci .
V prvi številko e-novičnika vam bomo predstavili
varovana območja v občini Šentjur.

NARAVNA DEDIŠČINA

Na območju občine Šentjur najdemo veliko
naravnih znamenitosti, ki si jih lahko ogledamo
in so del varovanega območja. To so: Slivniško
jezero, Pagodovec pri Železniški postaji Šentjur,
Vrt Rifnik, Potomka Stare trte, Resevna, Kostanjev drevored na Ponikvi, Mrazov skorš in Navadna jarica.

Varovana območja Občine Šentjur
pri Celju

Občina Šentjur pri Celju je ena izmed večjih
občin v Sloveniji s skoraj dvajset tisoč prebivalci. Leži med Drameljskimi goricami, Kozjanskim
gričevjem in Bohorjem. Od leta 1974 na območju občine obstaja 11 krajevnih skupnosti:
Blagovna, Dobje pri Planini, Dramlje, Gorica pri
Slivnici, Kalobje, Loka pri Žusmu, Planina pri
Sevnici, Ponikva pri Grobelnem, Prevorje, Šentjur – Center in Šentjur – Okolica. Do leta 1952
se je mesto Šentjur imenovalo Sveti Jurij pri Celju, vendar so ga v okviru Zakona o imenovanju
naselij in označevanju trgov, ulic in zgradb preimenovali. Namen zakona je bil odstranjevanje
religioznih elementov iz toponimov slovenskih
krajev.

Slivniško jezero.
Foto: https://www.slo-fishing.si/ribiski-revirji/165slivnisko-jezero-ribolov

Slivniško jezero je umetno jezero, ki se nahaja v neposredni bližini kraja Gorica pri Slivnici.
Nastalo je z zajezitvijo Dobrinskega potoka in
potoka Ločnica leta 1976 kot akumulacija za

tehnološko vodo za železarno Štore. Veliko je 84
hektarjev, največja globina jezera pa je 14 m. V
jezeru in ob njem domuje preko 119 vrst ptic,
32 vrst rib, dvoživke, piškurji, raki, školjke,….
Okoli Slivniškega jezera posebno skrb namenijo
prehodu žab čez cesto. V ta namen so zgradili
prehode pod cestami, ob sezoni preseljevanja
žab pa namestijo tudi cestne zaščite. Jezero je
tudi dom mnogim redkim rastlinam. Na vzhodnem delu jezera pa najdemo drstišče rib. Jezero
je primerno za turistično in ribolovno dejavnost.
Vrt Rifnik je v lasti družine Mauer, ki je z vso
skrbnostjo pričel nastajati leta 1989. Nahaja
se na južnem pobočju Rifnika, kjer je osnovna
kamnina preperel lapor z visoko vsebnostjo
železa. Namen vrta je ohranjanje in gojenje rastlinskih vrst, ki uspevajo v vrtu, saj so nekatere
vrste rastlin zelo redke, tako pri nas v Sloveniji
kot tudi v Evropi. Rastline v vrtu so označene s
strokovnimi botaničnimi imeni in so gojene v
čim bolj naravnem okolju, brez pretirane uporabe gnojil. Vrt je poseben tudi zato, ker so v njem
zasajene zbirke iglavcev, trajnic, drevnine in tudi
rastline, ki uspevajo v senci in polsenci. Cvetove
nekaterih rastlin lahko občudujete od maja do
julija in od septembra do novembra, vrt pa je
zanimiv s svojimi barvami in pester skozi celo
vegetacijsko leto. Vrt Rifnik velja za največji šentjurski vrt. Posajenih ima okoli 2000 različnih vrst
rastlin iz različnih predelov sveta (Novo Zelandi-

LAS. (2020). Območje LAS. Dostopno prek https://www.las-pohorje-bohor.si/Obmocje_1/
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je, Severne in Južne Amerike, Afrike,…)
Pagodovec (Sophora japonica) se nahaja pri
železniški postaji Šentjur. Drevesu pogosteje
pravimo japonska sofora. Je listopadno drevo, ki
ga uvrščamo v družino metuljnic. V mesecu avgustu zacveti z značilnimi metuljastimi cvetovi,
ki so združena v 25 – 30 cm dolga pokončna
grozdasta socvetja. Je zdravilna rastlina, ki jo
uporabljajo v tradicionalni kitajski medicini. V
vzhodni Aziji ga pogosto sadijo ob pagodah (stopničast stolp z več nadstreški), od koder izvira
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Pohorja, Pece, Kamniških Alp, Raduhe, Kuma in
vse do Triglava.
Kostanjev drevored na Ponikvi je star okoli
160 let. Zasadili so ga v 19. st.. Bil je sestavni
del graščinskega vrta graščine Ponikva (Ponigl).
Drevesa so posajena na obeh straneh ceste.
Ohranjen je le del prvotnega drevoreda. Danes
šteje 33 dreves navadnega kostanja, ki so visoki
22 m, njihov obseg debla pa je 60 – 105 cm. Drevored so leta 1997 dopolnili z novimi drevesi, saj
je bil poškodovan. Danes je kostanjev drevored
deležen strokovnega nadzora (obnova in sanacija), saj je zavarovan kot naravni spomenik lokalnega pomena in je vpisan v register vrtno-ar-

Kostanjev drevored
Foto: https://www.todponikva.si/

hitekturne dediščine.

Pagodovec
Foto: Arhiv RA Kozjansko in arhiv Občine Šentjur

tudi njegovo ime.
Okrasno drevo je simbolično leta 1846 posadilo
osebje dunajskega dvora ob otvoritvi železniške
proge odseka med Gradcem in Celjem.
Potomka Stare trte Žametovka oz. Modra
kavčina je najstarejša trta na svetu, ki uspeva
na Lentu v Mariboru. Stara je več kot 400 let.
Posajena je bila ob koncu srednjega veka in
predstavlja simbol bogate vinske kulture na Štajerskem. Vpisana je tudi v Guinnessovo knjigo
rekordov. Potomko najstarejše vinske trte na
svetu je v dar od Mestne občine Maribor leta
1998 prejela občina Šentjur. Zasadili so jo v Zg.
trgu na pročelje hiše Ulice skladateljev Ipavcev
26. Trgatev te trte v Šentjurju je za domačine
vsako leto velik dogodek.
Danes potomka Stare trte iz Lenta raste skoraj
na vseh kontinentih in v številnih krajih v Sloveniji.

Potomka Stare trte v Šentjurju
Foto: TIC Šentjur

Resevna je najvišji hrib v Občini Šentjur in leži
jugozahodno od Šentjurja na severnem obrobju
Kozjanskega na nadmorski višini 682 m. Ime je
dobil po resju, ki cveti zgodaj spomladi in jeseni.
Leta 1953 je PD Šentjur na vrhu zgradil razgledni stolp, kmalu zatem pa tudi pod vrhom skromno zavetišče, ki so ga otvorili 1954. Kasneje (leta
1963) so pričeli z izgradnjo doma, ki je z rednimi obnovami in dograditvami danes zatočišče
mnogim pohodnikom. Razgledni stolp so obnovili z daljnogledom. Razgled s stolpa v jasnem
vremenu sega do Donačke gore, Posavskega
hribovja, Slemena pri Zagrebu, Konjiške gore,

Mrazov skorš se ponaša s prestižnim nazivom
Drevo leta na Celjskem 2011, ki ga je razglasil
Zavod za gozdove Slovenije leta 2011. Ob tem
nazivu si je prislužil tudi plakat in razglednico.
Je listnato drevo z užitnimi plodovi. Star je že
200 let in uspeva na Žalerjevi domačiji Loka pri
Žusmu. Skorš se pogosto goji kot okrasno ali sadno drevo, čeprav so njegovi majhnim hruškam
podobni plodovi kisli in zelo trpki, v pozni jeseni
pa se medijo. V preteklosti so ga uporabljali za
proizvodnjo piva, jabolčnika in žganja, njegov
les pa pri kletarjenju. Danes pa ga uporabljajo
za izdelavo marmelad,ki jih primešajo jabolkom,
hruškam ali kutinam. Plodovi imajo veliko antioksidantov, taninske kisline, čreslovin.
Navadno jarico (Eranthis hyemalis) imenujemo
tudi mrazovka ali ozimek. Je zelo redka rastlina,
visoka do 15 cm, ki cveti od februarja do konca
aprila. Prepoznamo jo po vretencu dlanasto deljenih ovršnih listih in rumenemu cvetu, ki je veliko od 3 do 5 cm. V pomladnih mesecih jo opazimo v gozdovih Velikega Koprivnika in Velikega
Javornika. Navadno jarico uvrščamo na seznam
ogroženih vrst rastlin.

in ga najdemo le v občini Šentjur ter Slovenske
Konjice. V območje Nature 2000 znotraj občine
Šentjur se uvrščajo ribniki na Blagovni, Slivniško
jezero, Voglajna ter rastišče Velikonočnice.
Ribniki na Blagovni Del Ribnikov na Blagovni
je Rajski otok, ribnik, kjer se na sredini nahaja otoček naravnega izvora. Uvršča se v visoko
varovano naravno vrednoto državnega pomena. V njem uspeva vodni Orešček (Trapa Natans), ki velja za redko rastlinsko vrsto. V njem
se pojavljajo tudi zanimive in ogrožene vrste
trstičja in šašja. Je redko življenjsko okolje
ogroženih živalskih vrst, kot so bela štorklja, ki
domuje v neposredni bližini, navadna krastača

(Bufo bufo) in zelena žaba (Rana x esculenta).
Na Rajskem otoku že dvajset let deluje tudi gostinska dejavnost, v zadnjih letih pa so le-to nadgradili še s turistično dejavnostjo.

Ribnik na Blagovni
Foto: MediaVibre

Velikonočnica na Ponikvi V Boletini na Ponikvi je eno izmed redkih rastišč Velikonočnic v
Sloveniji, ki je del Nature 2000. Velikonočnica
ima droben vijoličast puhast cvet. Spada v rod
kosmatincev, za katere je značilna poraščenost
z nežnimi svilnatimi dlačicami. Pravimo ji tudi
veliki kosmatinec. Uspeva na sončnih, kamnitih in suhih traviščih, na apnenčasti podlagi
in tudi na prodnatih tleh in v svetlih gozdovih.
Cveti pred velikonočnim časom, okoli tri tedne.
Rastlina ima šest vijoličnih cvetnih listov, veliko
prašnikov in pestičev. Velika je od 5 do 30 cm.
Velikonočnica je pri nas zavarovana in je uvrščena na Rdeči seznam ogroženih rastlinskih vrst.

Navadna jarica
Foto: https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadna_jarica

NATURA 2000
Natura 2000 predstavlja evropsko omrežje
posebnih biotsko raznovrstnih varstvenih območij držav članic Evropske unije. Za območje
je značilna precejšnja biotska pestrost in ohranjena narava, kot tudi kvalitetna kulturna krajina,
kar prispeva k bogastvu vrst in habitatov, ki jih
je mogoče najti na območju. Del območja zaradi ohranjenega okolja in ohranjenih redkih vrst
spada v Naturo 2000 oz. med druga zavarovana območja. (https://www.las-pohorje-bohor.
si/Obmocje/) Delež območij uvrščenih v Naturo
2000 je na območju LAS relativno majhen (8%)

Velikonočnica
Foto: Arhiv RA Kozjansko in arhiv Občine Šentjur
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Babičini nasveti

Piše: Glorija Leljak, osnovnošolka in članica mladinske sekcije Društva Eksena
Babičini nasveti so nepogrešljivi del življenja vsakega otroka. Z mojo babico Jelko sva se pogovarjali o tem, kako lahko poskrbimo za naravo in svoje zdravje in boljše počutje z oskrbo iz domačega vrta. Povedala je nekaj praktičnih nasvetov, kako plastično embalažo, ki je sicer velik okoljski problem današnjega časa, ponovni uporabiti na vrtu. Zaupala nam je nekaj njenih
nasvetov za vroče poletne dni, ki pripomorejo k boljšemu počutju in zdravju, pogovarjali pa sva tudi o tem, kaj lahko na vrt
posadimo v mesecu avgustu.

Foto: Glorija Leljak

Kako lahko ponovno uporabimo plastično embalažo na vrtu?
Odpadne plastične embalaže so lahko
zelo koristna zadeva na vrtu. Po prvi uporabi jih ne potrebujemo zavreči, ampak jih
lahko uporabimo na domačem vrtu, tako
za zalivanje, kot tudi za sajenje. V zemljo
posadimo sadiko, plastenko obrnemo in
jo postavimo na sadiko, s tem pa ta lepše
požene korenine in se okorenini.

sadeži, s katerimi se lahko osvežimo. Uporabimo lahko kumarice za kumarične
solate - zelo dobro se podajo z jogurtom.
Osvežilna solata so paradižnik, paprike,
kumarice, lahko pa dodamo tudi sir. Poleg tega si lahko pripravimo tudi druge
osvežilne dobrote kot so: domači sokovi
(meta, bezeg, melisa,…) domači kompoti,
domači sorbeti, solate, domači sladoledi
iz sadja.

Zelo rada vrtnariš. Katere sadeže lahko
iz lastnega vrta ali visoke grede uživamo v teh vročih poletnih dneh?
Vrt je koristen skozi celo leto. Poleti si iz
vrta lahko postrežemo s sočnimi lahkimi

Kaj lahko sedimo v mesecu avgustu?
Zakaj?
Obstaja nekakšno prepričanje, da poletje ni primerno za sajenje, a v resnici lahko meseca avgusta posadimo zelo veliko

Za vroče poletne dni, ko je potrebno piti veliko tekočine, vam svetujem
tudi pripravo domačega bezgovega soka. Za pripravo potrebujemo:

•

30 cvetov bezga
•

3 L vode
•

3 dcl citronke
•

3 sveže stisnjene limone
•

30 g sladkorja

(v kolikor želimo, da je ta bolj sladek)

Sok pustimo na sobni temperaturi dva dni.
Po dveh dneh ga postrežemo s kockami ledu,
lahko pa ga redčimo tudi z vodo, če se nam
zdi premočnega okusa.

stvari, na primer zelje, ki ga lahko potem
naribamo in vložimo za kislo zelje. Posadimo lahko tudi repo, črno redkev, vse vrste
jesenskega radiča in endivijo. V kolikor posadimo kolerabo, ta do septembra dovolj
zraste, da jo lahko tudi uživamo. Avgustu
lahko presajamo tudi rdečo peso, da jo lahko jeseni vložimo.

NASVET BABICE JELKE:
Uživajte čim več domače
zelenjave in čim manj mečite
hrano stran. Vsa hrana se
lahko predela, zamrzne ali
podari. Danes je mladim
težko svetovati, saj jim
internet in druga omrežja
ponujajo številne nasvete
in predloge, a zagotavljam,
da so nasveti babic
najdragocenejši!

E-novičnik izhaja v okviru projekta Bodimo EkoKul. Osnovni namen projekta je varstvo okolja in ohranjanje narave
skozi informiranje, krepitev ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega
odnosa do narave. Projekt izhaja iz inovativnega koncepta, da je pravica do čistega okolja in ohranjene narave ena
od temeljnih človekovih pravic, ob tem pa bo poudarjen tudi pomen odgovornosti in aktivnega pristopa vsakega
posameznika. Projekt se prednostno osredotoča na ciljno skupino mladih, hkrati pa se bo v okviru projekta
spodbujalo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o skladih Evropske unije najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.
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